
MANNA 2
28 Sept - 2 Okt : Sportweek

Hey VTK’ers!

Zelfs met Corona was week 1 
een toppertje. Na dagen gewoon 
thuiszitten, konden we eindelijk terug 
naar buiten om bijvoorbeeld een pintje 
te gaan drinken in ons geliefde Delta. 
Ook de kick-off was een succes en de 
sporties gaan er nu helemaal voor. Ga 
dus eens langs bij de try-outs of geniet 
van één van hun andere activiteiten. 

Kijk ook zeker eens naar de andere 
activiteiten want er zit heel veel leuks 
en interessants tussen. 
Geniet van jullie week en hopelijk tot 
snel!

Veel liefs, 
Anouk, Fran en Gwendolyn



Initiatie 
Yoga 

Altijd al eens willen weten 
wat de ‘Cat Cow Pose’ of 

‘Downward Facing Dog’ is? Dan 
is het nu het perfecte moment! Haal 
je lenigste moves maar boven, want 
volgende week wordt er een initiatie 
tot yoga gegeven. Matjes zullen al 
aanwezig zijn, dus er is geen reden om 
niet langs te komen. Schrijf je maar 

snel in want de plaatsen zijn beperkt!

Dikke merci !!
xxx de sporties

 

Sport
Liefste sportertjes

Afgelopen week hebben 
jullie zich al kunnen 

inschrijven op de sport Kick-
off. Heb je dit fantastische event 

gemist, niet getreurd! Ben je ook 
geïnteresseerd om deel te nemen aan 
een van de vtk sportteams? Schrijf je 
dan nog snel in via onderstaande QR-

code



Verrassingsgoliarde 
Verrassing.

Orientation Day 
A new year filled with lots of career-
related possibilities is about to start! 
But are you also lost in the huge 
amount of different companies that 
exist? Or do you want to get more 
information about all the different 
possibilities? Then our Orientation Day 
is the perfect activity for you! 

The evening starts with a panel 
discussion between 5 company 
representatives from 5 different 
sectors. They will discuss controversial 
topics such as working hours, working 
from home, salary, vacation days and 
so forth. Afterwards, an interesting 
presentation about a scale up is held. 
We will end this event with a reception. 
More information and register on vtk.
ugent.be/career 

FRiS AV 1
Elke maand komen we met FRiS 
samen om te vergaderen over allerlei 
beslissingen die moeten genomen 
worden aan onze faculteit. Maandag 
28 september is het onze eerste 
vergadering van dit academiejaar. 
Deze vergadering zal, wegens covid, 
volledig online doorgaan en er zal o.a. 
besproken worden welke studenten 
in welke raden en commissies aan 
onze faculteit zullen zetelen. Ben je 
geïnteresseerd in FRiS? Kom dan 
gerust eens langs en dan leggen we 
met veel plezier uit wat dit allemaal 
inhoudt.



VTKalender 
Maandag 28/09
 18:15  Orientation Day   Sint-Pietersabdij
 19:00 Verrassingsgoliarde  Delta
 19:30 Lopen door Gent   GUSB
 19:30 FRiS AV 1   Plateau 
 20:00 Minivoetbal Try-Outs  GUSB
Woensdag 30/09 
 19:00 Pokertoernooi 2020  WATT The Firms
 20:00 Basketball Try-Outs  GUSB
 20:30 Veldvoetbal Try-Outs  Schoonmeersen
Donderdag 01/10
 16:30 Kajak door Gent   Snepkaai 62
 20:30 Speedteamtraining II  Blaarmeersen
Inschrijven voor
 Initiatie yoga    28/09    19:00

De winnaar van vorige week is  
Joren Van Walleghem! Proficiat 
jij wint een VTK sjaal en kan deze 
komen ophalen in VTK Blauw! 

Deze week hebben we ‘Skyscrap-
ers’ voor jullie. Je vult telkens een 
getal van 1 tot 6 in die de hoogte 
van een gebouw voorstelt. De 
nummers geven aan hoeveel geb-
ouwen je zou zien vanaf die plaats. 
Elk nummer mag slechts 1 keer 
per kolom en rij voorkomen.

naam...................................................

e-mail...................................................

Puzzel van de week 
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